
In november van dit jaar zijn Arno Rol 
(voorzitter DACE) en Richard Slingerland 
(DACE-bestuurslid met portefeuille 
Opleidingen) afgezwaaid en heb ik de 
voorzitters rol van DACE mogen overnemen. 
Omdat ik de afgelopen 20 jaar niet betrokken 
ben geweest bij DACE, neem ik de vrijheid om 
een vergelijking te maken tussen toen – mijn 
tijd bij WEBCI – en nu – als voorzitter van DACE 
– om daarna te verkennen waar het DACE van 
straks naar toe zou kunnen gaan. 

DACE - toen
In de jaren tachtig ben ik als jongeling van net 
dertig bij NAP/DACE-WEBCI geïntroduceerd 
door Wim Leemhuis (Gasunie), een actief 
lid in WEBCI en één van de promotors van 
het toen door DACE zelf gepubliceerde Cost 
Engineering Handboek. DACE als onderdeel 
van NAP had toen drie werkgroepen, namelijk: 
•  WEBCI - Werkgroep Begrotingen Chemische 

Industrie (procesinstallaties met onder 
andere Steven Boeschoten en Maarten 
Vrijland);  

•  WUBO - Werkgroep UtiliteitsBOuw (fabrieken 
en kantoren met onder andere Jo Dukers) en 

• Value Management.
WEBCI en WUBO hielden 1 keer per jaar 
een gemeenschappelijke sessie. WEBCI was 
voornamelijk bezig met het samenstellen 
van het Prijzenboekje en het verzamelen van 
artikelen voor het Cost Engineering Handboek. 

De deelnemers van WEBCI waren asset owners 
en ingenieursbureaus en ik herinner mij de 
discussie of ik, werkend voor een adviesbureau 
(Chartered Quantity Surveyor), wel mocht 
toetreden tot  WEBCI. Overwegingen in de 
discussie waren: kunnen de asset owners wel 
kosteninformatie delen met een adviseur; 
kan de adviseur wel bijdragen aan de kosten-
informatie; en zou de adviseur niet alleen 
komen halen? 
Enkele jaren later herhaalde de discussie zich 
toen ik overstapte naar de aannemerij: zou 
WEBCI nog wel informatie kunnen uitwisselen 
voor het Prijzenboekje als de aannemer daarbij 
aanwezig is? 
In 1993 zou ik voor langere periode naar 
het buitenland gaan en is mijn positie 
overgenomen door Rob van Hoeve. Hij was 
later als aannemer lid van het bestuur en de 
SIG Cost Engineering Process Industry en heeft 
het Prijzenboekje lange tijd gecoördineerd.

DACE - nu
Halverwege dit jaar is mij gevraagd of ik 
voorzitter wilde worden van het DACE-bestuur. 
Hoewel geruime tijd niet actief geweest 
in DACE, heb ik daar niet lang over hoeven 
nadenken. Ik constateer dat discussies over 
deelname van adviesbureaus en aannemers 
nu ver achter ons liggen. Het DACE dat ik 
nu zie is een bruisende stichting, die haar 
twee hoofddoelstellingen - netwerk en 
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DEELNEMERS

In 2012 meldden 14 bedrijven en 22 personen 
zich aan als deelnemer van Stichting DACE. 
Daarnaast trokken 6 bedrijven zich als 
deelnemer terug.
Op 31 december 2012 bedroeg het aantal 
individuele deelnemers 118.
Deelnemende bedrijven op 31 december 
2012 zijn:

ABB
Advitec
AIB Vincotte
Akos Engineering
AkzoNobel 
ARAM Groep
ARCADIS 
ARDEE 
AVEBE 
Ballast Nedam
BAM Civiel Zuidwest
BAM Leidingen & Industrie
Bluewater 
Brink Groep
Bronswerk Heat Transfer
CB&I 
Cegelec
Cofely Nederland
Continental Engineers
Cost Engineering Consultancy
Croon Elektrotechniek 
Deerns 
DHV
Dow Benelux
DSM
Duiker Combustion Engineers
Dukers & De Cock
ECN
Ehrbecker Schiefelbusch
Energie Consult Holland
Essent 
Fabricom
Fluor
FrieslandCampina
Gasunie
Georg Fischer
Geurts Technisch Adviseurs
Grontmij Industry
Grontmij Infrastructuur & Milieu
Grontmij Nederland
Gusto 
Harsveld Apparatenbouw
Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten
Heineken Hertel Services

Hempel
Hertel Services Nederland 
Hogeschool Windesheim
Hollandia Systems
Ingenieursbureau Amsterdam
Ingenieursbureau Oranjewoud
Intergraph Benelux
Inventheon
ISPT
Iv-Industrie
Jacobs
Kapp
KEMA 
KH-Engineering
Kiwa 
Klip Engineering Pijpleidingen Montage 
Apparatenbouw
Kooiman Apparatenbouw
Krohne Altometer
Kuwait Petroleum
Lloyd’s Register 
Mecon Engineering B.V.
MH-Poly Consultants & Engineers
Mourik Services
Movares
NAM
NEM
Nuclear Research & Consultancy Group
Nuon 
Oostendorp Apparatenbouw
PRC
Primaplan PCS
Procap
ProRail
Quercus Technical Services
Quester Park* Strategy Consultants
Rijkswaterstaat
Royal Haskoning
Shell
Siemens
Sitech Servives B.V.
SPIE Nederland
Speciaal Roestvrijstaal Industrie
Stork Technical Services
Suiker Unie
T-GRADIN
Tata Steel
TCPM Ingenieurs en adviseurs

DACE - toen, nu en straks

COMMUNICATIE 

Website
De website werd up-to-date gehouden en 
onderging een algemene upgrade. 

Team Terminal
Tebodin
Technip-EPG
Technip Benelux
Teijin Aramid
TNO Industrie en Techniek
Van Tongeren Kennemer
TMS Middelburg
Troostwijk Taxaties
TU Delft
Universiteit Twente
Unilever 
Van Hattum en Blankevoort
Vermeer Eemhaven
Vicoma Engineering
VIRO Engineering
Visser & Smit Hanab
VOMI
Vopak
Vos Industrial Group
VSL
Wavin 
Wolter & Dros
Yokogawa

NAP

Stichting DACE is gelieerd aan Stichting NAP. 
Statutair nemen de bedrijven deel aan beide 
stichtingen.

Robert de Vries, voorzitter.

OPLEIDINGEN

In september 2012 zijn 24 cursisten 
begonnen aan het eerste gedeelte van de 
2-jarige post-HBO opleiding Certified Cost 
Engineer.
In 2012 werd de cursus Essenties van Cost 
Engineering gehouden op 13, 14, 27 en 
28 september. De vierdaagse cursus was 
bedoeld voor project engineers en project-
leiders die met Cost Engineering en Cost 
Control in aanraking komen, maar het vak 
niet als hoofdfunctie hebben. 
Alle aspecten met betrekking tot het 
opstellen van begrotingen voor investerings-
projecten en onderhoudsprojecten en de 
bewaking hiervan kwamen aan de orde. Aan 
deze cursus namen 23 cursisten deel.

De SIG Value Management organiseerde 
eenmaal de cursus Inleiding in Value 
Management alsmede een distance learning 
Fundamentals of Value Methodology. 
Hieraan namen 18 cursisten deel. Associate 
Value Specialists zijn opgenomen in het 
register dat op de website van DACE kan 
worden geraadpleegd.

CERTIFICERING

De registratie van gecertificeerde beroeps-
beoefenaars is van groot belang voor de 
kwaliteitsborging in het kostenmanagement.

Certified Cost Engineer (CCE)
Op 31 december 2012 bevatte het CCE 
register 66 Certified Cost Engineers. Het 
register van gecertificeerde beroeps-
beoefenaars is op de website te raadplegen.

Associate Value Specialist (AVS) en 
Certified Value Specialist (CVS)
Op 31 december 2012 bevatte het 
VM-register 80 Associate Value Specialists en 
één Certified Value Specialist. 

kenniscentrum voor cost engineers en value 
engineers - professioneel uitvoert. Het formeel 
delen van kennis loopt via de opleidingen, 
inmiddels vier: 
- Certified Cost Engineer 
- Essenties van Cost Engineering
- Essenties van Project Cost Control
- Basisopleiding Value Management.  

Nota bene de laatste twee cursussen zijn 
nieuw ontwikkeld in 2012. Bij succesvolle 
afronding van de Basisopleiding VM krijgt de 
deelnemer het door de European Governing 
Board erkende DACE Basis Certificaat Value 
Management.
Naast de opleidingen hebben we het 
Prijzenboekje, de Normtijden, onze bijdrage 
aan het in 2012 met succes gelanceerde 
nieuwe vakblad COSTandVALUE, onze 
website, de zoekmachine en database www.
costandvalue.org samen met de NVBK en zijn 
we aanwezig in de social media (LinkedIn).
De werkgroepen van weleer heten nu Special 
Interest Groups en zijn in aantal gegroeid. In 
deze groepen komt het netwerk en de kennis-
uitwisseling optimaal samen. Het netwerk 
wordt onder meer onderhouden via de druk 
bezochte contactbijeenkomsten, met als 
hoogtepunt de bijeenkomst in december met 
ruim 100 deelnemers. Kortom, DACE heeft een 
lange historie en is nog volop in beweging. 
Wij mogen trots zijn op DACE en ik wil graag 
alle (vertegenwoordigers van) bedrijfsdeel-
nemers bedanken voor hun bijdrage in dit 
succes.

DIRECTIE EN BUREAU

De directie werd gevoerd door ir. Julius 
Freutel. Secretariële en financieel-admini-
stratieve diensten, web-hosting en ruimtelijke 
ondersteuning werden geleverd door MOS 
te Nijkerk. Het MOS-team bestond uit de 
secretaresses Esther Faber en Petra Bakker en 
de boekhouder Keith Wilson. 

INTERNATIONAL COST ENGINEERING 
COUNCIL

DACE is aangesloten bij ICEC 
en maakt zo deel uit van 
de wereldgemeenschap 
van Cost Engineers. Rob 
van Hoeve heeft deelgenomen aan de ICEC 
Council Meeting in Durban (Zuid Afrika) op 24 
juni 2012. Daarnaast heeft DACE-bestuurslid 
Jaap Vreeburg deelgenomen aan de Region 2 
(Europa en Nabije Oosten) in Milaan op 
24 november 2012. Vakblad COSTandVALUE

In december 2011 heeft het DACE-bestuur 
besloten in samenwerking met Uitgeverij 
Educom een onafhankelijk vakblad voor 
Cost Engineers en Value Engineers op te 
zetten. In 2012 kwam het nieuwe vakblad 
COSTandVALUE tweemaal uit (in april en 
oktober) met een oplage van 800 stuks. 
Het vakblad bevat zowel Nederlandstalige 
als Engelstalige artikelen. COSTandVALUE 
levert een waardevolle bijdrage aan de 
kennis van vakdeskundigen in hun eigen 
bedrijf. Redactie (Arno Rol, Hans Lammertse, 
Ruud Loeve, Robert Diederiks), vormgeving 
en productie werden gerealiseerd in 
samenwerking met Educom. 

Normtijden V2
De uitgave van de tweede editie van de DACE 
Normtijden cd-rom werd gecontinueerd (zie 
advertentie links). 
 
DACE Prijzenboekje
In november 2012 is de 29e editie van 
het DACE Prijzenboekje verschenen (zie 
advertentie links).

Deelnemers aan
de cursus 
Essenties van
Cost Engineering.

Groeiende belangstelling voor de DACE-contactbijeenkomsten.  



van DACE te vergroten. Esther Faber van het 
DACE-bureau verzorgde de registratie van de 
congresgangers.
Keynote speaker was Dominique Arnal, 
Vice President Finance, Head of Costing van 
Airbus. Hij gaf een leerzame presentatie hoe 
Airbus omgaat met costing en hoe zij zich 
daarin verder ontwikkelen. De presentaties 
waren gegroepeerd naar Management & 
Decision Making, Models & Methods, Risk 
Analysis en Software & Technology. Naast de 
presentaties werden er op het congres ook 
trainingen gegeven, die door de aanwezigen 
als erg leerzaam zijn ervaren.
Het congres werd afgesloten met een 

SPECIAL INTEREST GROUPS

Parametrische Anayse (PA)
De SIG Parametrische Analyse heeft met 2012 
een druk jaar achter de rug. Er zijn twee SIG- 
bijeenkomsten georganiseerd in het eerste 
halfjaar en daarnaast is veel werk gestoken in 
de organisatie van het driedaagse ISPA–SCEA 
Congres in Brussel. 
De SIG-bijeenkomsten zijn er op gericht om 
de competentie van de aanwezigen op het 
gebied van parametrics te verhogen en om 
kennis te kunnen maken met vakgenoten in 
andere bedrijven. Op 17 april werd een case 
study Gestuurde Boringen onder handen 
genomen. Een firma stelde daarvoor een 
dataset met de hoofdgegevens van een 
30-tal gestuurde boringen beschikbaar. 
Op 17 april is gestart met de analyse en 
verwerking van deze gegevens. Op de 
DACE-contactbijeenkomst die daarop volgde, 
is de analyse grotendeels afgerond. Wat nog 
rest is het vastleggen van de resultaten in een 
eindrapport, wat voor 2013 is gepland.

De ISPA–SCEA Joint International Conference 
vond plaats van 14 t/m 16 mei 2012 in Brussel. 
Daar waren ongeveer 100 deelnemers uit vele 
landen aanwezig. DACE trad als co-sponsor 
van deze conferentie op en verzorgde een 
aantal eigen presentaties om de bekendheid 

CONTACTBIJEENKOMSTEN
In 2012 vonden vier contactbijeenkomsten plaats. Deze thema/netwerkbijeen
komsten starten met afzonderlijke vergaderingen van de Special Interest Groups, 
waarna in een voltallige zitting een actueel onderwerp door enige sprekers wordt 
belicht. Afgesloten wordt met een netwerkborrel. Voorafgaand aan de contact
bijeenkomst vind het voorprogramma plaats van de SIG GWW.

22 maart 2012
Cost Estimating of software development
met bijdragen van T. Dekkers (President NESMA - Galorath International), 
H. Smit (ATOS Origin), F. Vogelezang (Ordina) en E. van der Vliet (Logica)
31 mei 2012
Probabilistisch plannen
met bijdragen van T. Kommers (ARAM), J. de Vries (RWS) en M. Eykelenboom (Fluor)
20 september 2012
Contractvormen en hun invloed op de kostenraming 
met bijdragen van B. van der Roest (RWS), N. Ridderbos (Van Hattum en Blankevoort) en 
K. Berends (Shell)
6 december 2012
Cost Estimating/Engineering Tools
met bijdragen van H. Tacke en R. van Ammerzoden (Brink Groep), D. McCarthy (Aspen 
Technology) en J. Vreeburg en F. Zöllner (Shell)

bijeenkomst in het sfeervolle Stripboek 
Museum in Brussel, alwaar ESA-astronaut 
Paolo Nespoli een fascinerende presentatie 
gaf over het verblijf in de ruimte en ons 
inspireerde om mee te denken over de 
verdere ontdekking hiervan.

Vanwege drukke werkzaamheden zijn er in 
het tweede halfjaar geen bijeenkomsten 
gehouden, maar in 2013 gaat de SIG weer 
door en is de eerste bijeenkomst met een 
case study over bruggen inmiddels al 
gehouden.

Probabilistische Risico Analyse 
(PRA)
In 2012 is de SIG PRA haar derde jaargang 
ingegaan. We zijn het jaar begonnen met nog 
een aantal bijeenkomsten over het verkennen 
van elkaars werkwijze. Na het zomerreces 
zijn we langzaam overgegaan naar het 
bepalen van het gemeenschappelijke en de 
verschillen in de aanpak tussen bedrijven en 
sectoren. Van daaruit is de vraag gerezen wat 
de verschillen in aanpak voor effect hebben 
op de kwaliteit van de PRA-modellen en de 
bruikbaarheid van de output. 
Als rode draad voor de derde jaargang 
is daarom de vraag gekozen: hoe bepaal 

je de kwaliteit van een PRA-model? We 
trachten hierop een antwoord te geven 
door de bestaande theorie over kwaliteit 
van modellen te bestuderen, deze theorie 
te vertalen naar concrete vragen die de 
deelnemers vanuit de eigen praktijk kunnen 
beantwoorden en de uitkomsten te valideren 
met cases. Zo hopen we een stapje dichterbij 
een antwoord te komen en gezamenlijk de 
kwaliteit van PRA verder te verhogen.

Value Management (VM) 
De SIG VM heeft een grote stap gezet op het 
gebied van certificering en opleiding. Waar 
we eerst afhankelijk waren van buitenlandse 
trainers en certificerings organisaties, heeft 
DACE in november 2012 haar eigen Nationale 
Certificeringsraad Value Management 
opgericht. Deze stap gaat samen het 
aanbieden van een eigen ontwikkel-
traject, gebaseerd op de Europese Value 
Management-richtlijnen van de European 
Governing Board (EGB).  De start van dit 
ontwikkeltraject is de DACE Basisopleiding 
Value Management, welke begint in maart 
2013. 

In het eerste kwartaal 2012 is er een distance 
learning opleiding Value Management 
georganiseerd, wat heeft geresulteerd in 18 
geslaagden die het certificaat Associated 
Value Specialist (AVS) hebben mogen 
ontvangen. Daarnaast hebben 8 mensen 
deelgenomen aan de eendaagse introductie-
cursus voorafgaande aan de opleiding.
De kerngroep SIG VM, bestaande uit voorna-
melijk deelnemers die actief willen bijdragen, 
is het afgelopen jaar gegroeid met maar 
liefst 24%. Het aantal geïnteresseerden is 
gemiddeld gegroeid met 18% ten opzichte 
van begin vorig jaar. 

De vergaderfrequentie is in de loop van 
2012 verhoogd om de voortgang van acties 
beter te borgen en om kerngroepleden meer 
mogelijkheden te geven om bij vergade-
ringen aan te sluiten. De SIG VM is acht keer 
bij elkaar gekomen, waarvan zes voortgangs-
vergaderingen, één themabijeenkomst en één 
informele vergadering. De laatste bijeenkomst 
werd gehouden bij AT Osborne en was met 

circa 50 deelnemers een 
groot succes. 
Ook in 2013 staat 
promotie van het 
vakgebied hoog op 
de agenda. De SIG VM 
streeft o.m. naar een 
vernieuwde website, 
een nieuwe introductie-
cursus, het verzamelen 
en toegankelijk maken 
van succescases en 
samenwerken met 
andere vakvereni-
gingen. Daarnaast wil  
de SIG VM meer nadruk gaan leggen op de 
ontwikkeling van opgeleide Value Engineers. 

Cost Engineering Process Industry 
(CEPI) 
Effectief zijn er in 2012 vier vergaderingen 
gehouden, voorafgaand aan de DACE 
contactbijeenkomsten. Rob van Hoeve heeft 
begin 2012 de voorzittershamer na 10 jaar 
overgedragen aan de nieuwe voorzitter Olaf 
van der Sloot (DOW Benelux).
Bij de CEPI ligt de nadruk op kennisdeling 
en netwerken. Presentaties zijn gegeven 
door CEPI-leden hoe binnen hun bedrijf 
project management is georganiseerd, met 
daarbij zaken als scope vorming, estimating, 
scheduling, tools, werkprocessen e.d. Het 
jaar 2012 heeft in het teken gestaan van de 
publicatie van de 29e editie van het DACE 
Prijzenboekje. Daarnaast is in samenwerking 
met Sdu Uitgevers een onderzoek uitgevoerd 
om de volgende editie van het Prijzenboekje 
in het Engels uit te geven en ook een online-
versie mogelijk te maken.
Tevens zijn vragen over het DACE 
Prijzenboekje en DACE Labour Normtijden 
vanuit de markt bediscussieerd en behandeld 
in de reguliere meetings. Beide producten 
zijn een speerpunt voor de CEPI-leden. 

Grond, Weg en Waterbouw 
(GWW)
In het jaar 2012 heeft de SIG GWW vier keer 
regulier vergaderd. In het kader van kennis-
uitwisseling heeft de SIG GWW voorafgaand 
aan elke contactbij-
eenkomst wederom goed 
bezochte ‘voorprogramma’s’ 
verzorgd, die niet alleen 
door de eigen doelgroep 
werden bijgewoond, maar 
ook door cost engineers. 
Er is in de SIG GWW 
verder nagedacht over de 
mogelijke toepassing van 
een Reference Forecasting 
Systeem. De eerste stappen 
om te komen tot een 

DACE - straks
DACE zal een belangrijke organisatie blijven 
voor het ontvangen, verwerken en valideren 
van kosten en normen, om die vervolgens als 
onafhankelijke professioneel instituut weer 
aan de markt te presenteren. Zowel toen als 
nu is er een discussie over integriteit, betrouw-
baarheid en vertrouwelijkheid van data. DACE 
lijkt de geaccepteerde oplossing om deze 
gevoeligheden te kanaliseren.

Het fenomeen dat kennis zich vermenig-
vuldigt door het te delen blijft de basis van 
onze opleidingen en publicaties. Hierbij is 
communicatie een wezenlijk onderdeel en 
voor communicatie zijn taal en middelen 
de belangrijkste bijdragende factoren. 
Communicatie staat hoog op de agenda van 
het bestuur in 2013 en omvat vraagstukken 
als taal, websites, opleidingen en publicaties. 
De uitdaging is er voor te zorgen dat de 
lerende organisatie die DACE is, haar kennis 
(publicaties) continu actueel houdt.

Tussen toen en nu is DACE gegroeid zowel 
in bedrijfstakken - van Procesindustrie naar 
Proces- & Infra-sectoren - als in specia-
lisatie - van Value Engineering naar Value 
Management, Parametrische Analyse en 
Probabilistische Risico Analyse. Willen wij 
verder groeien en diversifiëren of gaan 
we eerst werken aan de continu lerende 
organisatie. Als we willen groeien welke 
industrieën willen we dan aansluiten (maakin-
dustrie, machinebouw, bouw) of willen we de 
voorspelbaarheid verbeteren en invloeden als 
tijd (= geld), supply chain (= risicospreiding 
en efficiëntie) en project management 
(= voorspellen en beheersen) binnen het 
vakgebied brengen om hun effect op geld 
beter te begrijpen. Doen we dat autonoom, 
intensiveren we de eerder aangegane 
samenwerking met NVBK en ISPA/SCEA en/
of gaan we nieuwe samenwerking aan met 
andere organisaties?

Roep om meer zekerheid en 
voorspelbaarheid
De veranderende wereld zal ook 
consequenties hebben voor ons vakgebied 
en de vraag “hoe ziet straks eruit?”. Een van de 
ontwikkelingen die we zien is de vraag naar 
voorspelbaarheid. Deze vraag was natuurlijk 
altijd relevant, want de raming/ begroting/
calculatie is bepalend voor de beslissing om 
door te gaan met de investering of aanbieding. 
Tegenwoordig zien we echter steeds meer 
de invloed van de financiers op het voorspel-
baarheidsvraagstuk. Vele investeringen en 
hele bedrijven worden met vreemd vermogen 
gefinancierd en de financiële wereld zoekt 
zekerheid. Deze zekerheid moet komen uit 
nauwkeurigheid en voorspelbaarheid. Wij zijn 

DACE-informatiestand op het ISPA-SCEA 
Congres in Brussel.

Impressies van de contactbijeenkomst met 
informatiestands van bedrijven op het gebied 

van cost engineering software.

Afscheid DACE-voorzitter Arno Rol 

Op 1 november 2012 werd afscheid genomen 
van ir. Arno Rol. Arno Rol is op 8 november 
2007 aangetreden als de eerste zelfstandige 
voorzitter van Stichting DACE. Samen 
met het DACE-bestuur en de voormalige 
DACE-directeur Jaap de Kleijn heeft hij 
vele initiatieven genomen om DACE als hèt 
Nederlandse netwerk en kenniscentrum voor 
Cost Engineers en Value Managers steviger op 
de kaart te zetten. Met als tastbare resultaten 
twee nieuwe SIG’s, samenwerking met 
NVBK en ISPA/SCEA en het nieuwe vakblad 
COSTandVALUE. Arno heeft zijn voorzittersrol 
met veel ambitie en inzet ingevuld. Hij werd 
in 2012 opgevolgd door ing. Robert de Vries 
BSc, MRICS (links op de foto hieronder).

Afscheid Richard Slingerland

Op 1 november 2012 heeft het DACE-bestuur 
afscheid genomen van bestuurslid Richard 
Slingerland. Richard trad in oktober 2008 
toe tot het DACE-bestuur om zijn passie voor 
het CE-vak over te brengen op de volgende 
generatie Cost Engineers. Richard heeft 
met zijn visie en vakkennis een belangrijke 

allemaal vertrouwd met het fenomeen dat de 
scope of work nog niet volledig is uitgewerkt 
op het moment dat wij de prijs bepalen. De 
prijs heeft altijd een nauwkeurigheid en een 
waarschijnlijkheid, al dan niet bepaald via een 
parametrische analyse begroting en/of via 
probabilistische risico analyses. De zekerheid 
die de financiële wereld beoogt, wordt vaak 
in eerste instantie gezocht in nauwkeurigheid. 
Maar als wij over bandbreedtes gaan praten 
wordt de zekerheid snel verlegt naar voorspel-
baarheid, waarbij het met name gaat over 
vroegtijdige indicatie van veranderingen, zodat 
correctie nog mogelijk is. Vanuit ons vakgebied 
betekent dat een toenemende behoefte 

aan Project Control, met als onderliggende 
gebieden Cost Planning, Trend Analyse, Risico 
Analyse, Value Management, Begroten en 
Administreren. Als een begroting een foto is, 
zou Project Control (Cost Control) een film 
moeten zijn en blijkt Cost Engineering meer te 
zijn dan alleen begroten.

Toekomstvisie
Als kersverse voorzitter zit ik nog met veel 
vragen en hoor ik graag wat uw visie is op 
de DACE-doelstellingen, toonaangevend 
Nederlands netwerk en gezaghebbend 
kenniscentrum voor Cost Engineers en Value 
Engineers. Namens het bestuur wil ik nogmaals 
iedereen bedanken voor een succesvol jaar en 
hoop ik dat we dit in 2013 minimaal kunnen 
continueren. 

Robert de Vries
voorzitter 

BESTUUR per 31 DECEMBER 2012
Ing. R. de Vries (Stork) BSc, MRICS voorzitter
Ir. M.A.L.E. Vossen (Tebodin)  secretaris/penningmeester
G.J. Filé (DHV)   SIG GWW
Ir. T.R. Hendriksen (ProRail)  SIG VM
J.F. Kuijvenhoven (DSM)  communicatie   
J. Vreeburg (Shell)   bestuurslid

Het bestuur vergaderde in 2012 acht maal.

database met historische informatie zijn 
daarbij gezet. 
Voorts hebben we met elkaar gediscussieerd 
over de voors en tegens van het werken met 
bouwinformatiemodellen (Bimmen) voor ons 
vakgebied. Begin september heeft Ballast 
Nedam een presentatie verzorgd voor de SIG 
GWW en genodigden over hoe de aannemer 
met deze nieuwe ontwikkeling om gaat. In 
maart heeft er een opiniërend artikel gestaan 
over dit onderwerp in het nieuwe vakblad 
COSTandVALUE. 

Kortom, 2012 was een vruchtbaar jaar, 
waarin binnen het netwerk van DACE de 
onderlinge relaties zijn aangehaald en waarin 
actief deelgenomen is door nagenoeg alle 
participanten aan kennisuitwisseling op ons 
vakgebied. Een goede basis om 2013 met 
vertrouwen tegemoet te zien!  

bijdrage geleverd aan de vernieuwing 
van de CCE-opleiding. Hij toonde zich een 
betrokken DACE-bestuurder, die met zijn 
heldere analyses en uitgesproken ideeën een 
belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de 
succesvolle koers van DACE. 
Boudewijn Smolders (Imtech Industrial 
Services) is begin 2013 benoemd tot opvolger 
van Richard Slingerland.


